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RREESSUUMMOO  

  

 

Durante o processo inicial da reação de presa, o cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina (CIVMR) apresenta baixo módulo de elasticidade, característica 

importante quando utilizado como base de restaurações com resina composta, por diminuir 

o estresse de contração de polimerização nas paredes cavitárias. O presente estudo teve 

como objetivo analisar a influência da técnica de polimerização de uma base CIVMR 

(VitrebondTM) por resina na interface dente/restauração de resina composta, através de teste 

de microtração e análise em microscopia confocal. Foram utilizados 30 dentes molares 

humanos hígidos extraídos, nos quais foram confeccionadas cavidades padronizadas em 

sua face oclusal (5mm de comprimento x 3mm de largura x 4,5mm profundidade). O sistema 

adesivo utilizado AdperTM Single Bond 2 foi marcado previamente com Rodamina B 

(0,16mg/ml), para possibilitar a análise em microscópio confocal. Os dentes foram divididos 

em 3 grupos: Grupo 1 (controle): base de CIVMR VitrebondTM + fotoativação + sistema 

adesivo + resina composta FiltekTM Z250; Grupo 2: base de CIVMR VitrebondTM + sistema 

adesivo + fotoativação por 30 segundos simultânea dos dois materiais + resina composta 

FiltekTM Z250; Grupo 3: base de CIVMR por resina VitrebondTM + tempo de espera de 60 

segundos + fotoativação + sistema adesivo + resina composta FiltekTM  Z250. Após a 

restauração, os dentes permaneceram em água deionizada em estufa a 37 ºC por 24 horas. 

Em seguida, foram seccionados com disco de diamante em fatias de aproximadamente 

0,8mm no sentido vestíbulo-lingual. Uma fatia de cada dente foi separada aleatoriamente 

para análise da presença de fendas na interface dentina/resina composta em microscopia 

confocal. As demais fatias foram seccionadas para a confecção de palitos, para os testes de 

microtração. Os resultados de resistência de união foram submetidos à análise de variância 

a um critério ANOVA a 5% e teste de qui-quadrado para as variáveis de presença de fendas 

marginais e tipo de fratura resultante (p<0,05). Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os três grupos (p=0,644) com relação à resistência adesiva e tipo de 

fratura, predominando a fratura do tipo adesiva para todos os grupos. Quanto à presença de 

fendas marginais internas, foi evidenciada sua presença nos grupos 2 e 3, sem diferença 

estatisticamente significante entre os três grupos testados (p=0,082). Conclui-se, portanto, 

que a técnica de polimerização da base de cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina não influencia na resistência adesiva da interface dente/restauração de resina 

composta. 

 

Palavras-chave:  Cimento de Ionômero de Vidro. Resina Composta. Fotoativação.  

Microtração. Resistência adesiva. Dentina. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
  

 

Effect of delaying photoativation of resin modified  glass-ionomer cement used 
as a liner on the bond strength of composite resin restorations 

 

 

During the initial process of setting reaction, the resin-modified glass-ionomer cement 

(RMGIC) shows low modulus of elasticity, which is an important characteristic when RMGIC 

is used as a liner in resin composites restorations, because it decreases the polymerization 

shrinkage stress in cavity walls. The aim of this study was to analyze the influence of 

polymerization techniques of resin-modified glass-ionomer cement used as a liner on the 

adhesive interface dentin/resin by microtensile test and confocal microscopic analysis. 

Standardized occlusal cavity preparations (5mm length x 3mm wide x 4.5mm depth) were 

prepared in 30 human extracted molars. For the analysis at the confocal microscope, the 

adhesive system Adper™ Single Bond 2 was previously marked with rodhamine B 

(0.16mg/ml). The tooth were divided into three groups: Group 1 (control): RMGIC liner 

VitrebondTM + photoactivation for 30 seconds + adhesive system + resin composite Filtek TM 

Z250; Group 2: RMGICs liner Vitrebond™ + adhesive system + simultaneous photoactivation 

of both materials + resin composite Filtek TM Z250; Group 3: RMGICs liner Vitrebond™ + 60 

seconds delay time + photoativation for 30 seconds + adhesive system + resin composite  

Filtek™  Z250. Specimens were stored at 37ºC in deionized water for 24 hours. After this 

period, tooth was sectionated in 0.8mm slices (buco-lingual). One slice of each tooth was 

randomly selected for confocal microscopy for analysis of the interface resin/dentin. The 

other slices were sectionated in sticks (mesio-distal) for microtensile test. One-way ANOVA 

(p<0.05) showed no significant statistical difference among groups 1, 2 and 3 (p=0.644). Qui-

square test showed no significant statistical difference of type of fracture (adhesive fracture 

was predominant) and presence of gap at the interface dentin/resin among groups. 

(p=0.082). It can be concluded, that polymerization technique of resin-modified glass-

ionomer cement (RMGIC) did not influence bond strength and dentin/resin composite 

interface.  

 
Keywords:  Glass-Ionomer Cements. Resin Composite. Photo activation. Adhesion. Bond 

strength. Dentine.  
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11    IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

 

O condicionamento ácido, preconizado por Buonocore, em 1955, 

(BUONOCORE, 1955), o desenvolvimento das resinas compostas por Bowen, em 

1962, (BOWEN, 1962) e o conceito de hibridização elaborado por Nakabayashi, 

Kojima e Masuhara em 1982, trouxeram grandes avanços à odontologia 

restauradora. (NAKABAYASHI, KOJIMA e MASUHARA, 1982) 

As resinas compostas, introduzidas no mercado na década de 70 do século 

passado, vêm sofrendo contínua evolução, mas ainda apresentam limitações, tais 

como baixa resistência ao desgaste e alta contração de polimerização (ALANI e 

TOH, 1997; KORAN e KURSCHNER, 1998; MAZUR, 2001). 

A contração de polimerização gera tensões durante a polimerização que 

competem com a força adesiva da interface dente/restauração o que pode causar 

falhas nessa interface e, eventualmente, na própria restauração (CIUCCHI et al., 

1997) com a formação de fendas ao longo da parede dentinária. (DAVIDSON, DE 

GEE e FEILZER, 1984). As fendas marginais podem levar à sensibilidade pós-

operatória, infiltração marginal e cárie adjacente à restauração (CARVALHO et al., 

1996; CIUCCHI et al., 1997; IRIE, SUZUKI e WATTS, 2002; HICKEL et al., 2007). 

Alguns fatores podem minimizar os efeitos da contração de polimerização, 

atenuando a geração de tensões na interface adesiva (LABELLA et al., 1999; 

NIKOLAENKO et al., 2004; LI et al., 2006). A utilização de bases cavitárias, como o 

cimento de ionômero de vidro (CIV) e a modulação da foto-ativação da resina 

composta, são duas estratégias que permitem que as moléculas busquem um 

posicionamento mais favorável durante a polimerização, diminuindo a tensão interna 

no material e na interface. Os demais fatores envolvidos incluem a configuração 

cavitária (Fator C), o escoamento do material restaurador (FEILZER, DE GEE e 

DAVIDSON, 1988; SILVA E SOUZA JUNIOR MH, CARVALHO RM e RFL, 2000; 

ASMUSSEN e PEUTZFELDT, 2003; NIKOLAENKO et al., 2004) e a inserção da 

resina composta pela técnica incremental (DAVIDSON, DE GEE e FEILZER, 1984; 

NIKOLAENKO et al., 2004).  

A utilização de uma camada intermediária de um material de baixo módulo de 

elasticidade, ou seja, de maior resiliência, como os cimentos de ionômero de vidro, 
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permite um alívio das tensões provenientes da contração de polimerização e 

também daquelas oriundas da própria mastigação (MASON e FERRARI, 1994; 

DAUVILLIER et al., 2000; CASTAÑEDA-ESPINOSA et al., 2007). O uso de CIV 

como base contribuiria na redução da tensão de contração, pois menor quantidade 

de resina composta é necessária para preencher a cavidade (KREJCI, LUTZ e 

KREJCI, 1988), além de proporcionar outros benefícios devido à adesividade ao 

esmalte e dentina, biocompatibilidade, liberação de flúor e baixo coeficiente de 

expansão térmico linear favoreceriam a estabilidade da restauração (NAVARRO e 

PASCOTTO, 1998). 

Entretanto, o CIV apresenta como desvantagens o curto tempo de trabalho, 

longo tempo de presa, sensibilidade técnica e susceptibilidade à contaminação 

precoce (CHAIN, CHAIN e LEINFELDER, 2000). Com o objetivo de superar tais 

limitações, mas preservando as boas propriedades do material, surgiram os 

cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR), os quais 

apresentam melhor estética e propriedades mecânicas, além de proporcionarem um 

maior tempo de trabalho e controle de tempo de presa (SIDHU, 1992; CHAIN, 

CHAIN e LEINFELDER, 2000). As propriedades mencionadas sobre os CIVs se 

mantêm, e dessa forma alguns trabalhos demonstraram que o CIVMR utilizado como 

base tem um efeito direto na contração da polimerização da resina que o cobre, 

quando é aplicado próximo à margem cavosuperficial (SHORTALL, 1992; SIDHU, 

1992; SIDHU e HENDERSON, 1992). 

Existem poucos dados sobre o uso dos cimentos de ionômero de vidro 

modificados por resina e sua influência na interface e as propriedades físicas que 

poderiam ser obtidas durante sua fase inicial na reação ácido/base. (DAUVILLIER et 

al., 2000). Dessa forma, um melhor uso dos materiais restauradores é promovido 

pelo estudo de suas características e propriedades, assim como seu comportamento 

em diversas situações.  

Sabe-se que os cimentos de ionômero de vidro modificado por resina 

apresentam dois mecanismos independentes de endurecimento: a reação 

ácido/base e a polimerização do monômero resinoso 2-hidroxi-etilmetacrilato 

(HEMA). Esse monômero tem a função, nos CIVMR, de tornar as fases aquosas e 

orgânicas miscigenáveis atuando tanto como co-solvente e como monômero 

polimerizável (ANDRZEJEWSKA et al., 2003). Durante as reações de presas do 
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CIVMR, a reação ácido-base começaria imediatamente após o inicio da mistura, 

resultando em ligações cruzadas das cadeias de carboxilato com íons metálicos 

provenientes do vidro. A reação de polimerização da porção resinosa ocorreria 

através de grupos pendentes de metacrilatos após a ativação pela luz (MITRA, 

1991). 

A reação ácido-base é reduzida na presença dos componentes orgânicos e 

pela diminuição do coeficiente de difusão dos reagentes através da cadeia de 

ligações cruzadas. Por outro lado, a reação de fotopolimerização é afetada pela 

natureza polar do meio quando a reação ácido-base está se processando. Sendo 

assim, a presença da molécula polarizada do poliácido em água altera a proporção 

da reação de polimerização (NICHOLSON, BRAYBROOK e WASSON, 1991). 

Sendo o CIVMR um material que poderia diminuir a tensão de contração por possuir 

propriedades que relaxariam essa tensão (TOLIDIS, NOBECOURT e RANDALL, 

1998; ALOMARI, REINHARDT e BOYER, 2001) e já que durante o processo inicial 

da reação de presa, antes de se tornar rígido, apresenta um módulo de elasticidade 

mais baixo (DAUVILLIER et al., 2000), este estudo busca verificar se, mediante o 

retardamento da fotoativação do cimento de ionômero de vidro modificado de vidro, 

prolongando o estágio de fluidez  permitindo um avanço da reação ácido/base, e 

mantendo os valores de módulo de elasticidade mais baixo, haveria alteração dos 

valores de resistência adesiva à dentina, e de formação de fendas na interface 

dentina/resina composta das paredes circundantes. 
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22    RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

 

As resinas compostas foram introduzidas por volta dos anos 1960 e desde 

então têm sido modificadas quanto à sua composição, com o fim de melhorar suas 

propriedades físicas e expandir suas aplicações clínicas. Não obstante, desde o 

início, elas apresentam um problema de contração volumétrica durante o processo 

de polimerização, quando os monômeros passam a formar uma cadeia polimérica, o 

que tem sido considerado como uma limitação crítica que necessita ser abordada 

(BRAGA e FERRACANE, 2004). 

Essa contração é devido à presença de matriz orgânica, usualmente Bis-

GMA, TEGDMA e outras pequenas moléculas de monômeros que se acercam com a 

finalidade de formar uma cadeia polimérica durante a polimerização (LABELLA et al., 

1999). Os monômeros se aproximam para estabelecer ligações covalentes e 

determinam uma diminuição da distância entre dois grupos de átomos, com 

conseqüente redução do volume livre determinando a contração volumétrica 

(BRAGA e FERRACANE, 2004; DEWAELE et al., 2006). 

Atualmente, as pesquisas sobre a cinética de polimerização e a contração de 

polimerização começam a intensificar-se, produzindo um conhecimento dos fatores 

que influenciam a magnitude das forças desenvolvidas na interface de união, 

associada à contração de polimerização, que favorecem a formação de fendas e a 

ocorrência de microinfiltração na interface na dentina/restauração (IRIE, SUZUKI e 

WATTS, 2002). 

As resinas compostas contraem entre 2 e 6% por volume (LABELLA et al., 

1999), com a transformação de um líquido viscoso em um material sólido (BAUSCH 

et al., 1982). Elas endurecem através de uma reação química que envolve a 

separação de uma cadeia dupla de carbono aderida a moléculas de monômeros 

simples e a formação de uniões simples de carbono para formar cadeias 

poliméricas. Essa reação, que envolve a formação de uma quantidade significante 

de calor, causa uma redução do volume com a criação de enlaces covalentes e as 

distâncias moleculares e volumes livres são reduzidos com a produção de tensão. 

Assim, a contração gerada durante a polimerização ocorre simultaneamente quando 

o material adquire rigidez. Nesse ponto, o módulo elástico da resina composta 
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aumenta substancialmente e o limite elástico da resina atinge um nível que não 

permite mais a deformação plástica para compensar a redução em volume (BRAGA, 

BALLESTER e FERRACANE, 2005; FERRACANE, 2005). 

Sendo o estresse produto do módulo elástico e da tensão, materiais com essa 

combinação de alta contração volumétrica e alto módulo de elasticidade podem 

gerar alto grau de tensão durante a polimerização. Mas é importante enfatizar dois 

aspectos do desenvolvimento do estresse. Primeiro, o processo é dinâmico, onde a 

contração e o módulo de elasticidade aumentam com o tempo e, portanto, o 

estresse aumenta de forma incremental. Outro aspecto seria que a resina composta 

polimerizada não é um sólido elástico, e a deformação viscosa ou plástica pode 

reduzir o estresse durante o seu desenvolvimento (FERRACANE, 2005). 

A contração de polimerização das resinas compostas pode ainda ser atribuída 

a vários fatores como carga, estrutura química do monômero, interação entre as 

partículas de carga e matriz orgânica, aos fatores de polimerização como a 

profundidade de polimerização, concentração de catalisadores e iniciadores, 

configuração cavitária, método de polimerização e técnica de inserção da resina 

(BRAGA, BALLESTER e FERRACANE, 2005; FERRACANE, 2005). Além disso, as 

partículas de carga e a composição da matriz determinam a quantidade de 

contração volumétrica e os valores de módulo de elasticidade do material (LABELLA 

et al., 1999). 

O modo de ativação de polimerização e o tipo e concentração dos iniciadores 

regulam o grau de conversão e as reações cinéticas (VENHOVEN, DE GEE e 

DAVIDSON, 1996). Quanto maior o grau de conversão, maior será a contração final 

e o módulo de elasticidade da resina composta, gerando grande tensão (BRAGA e 

FERRACANE, 2002). A velocidade da conversão também é fator de geração de 

tensão, pois polimerização rápida implica na movimentação mais rápida da matriz, 

que está sendo polimerizada, através da conversão crítica de gel e, 

simultaneamente, reduz sua capacidade de escoamento, ocasionando rigidez mais 

rápida da resina composta (FEILZER, DE GEE e DAVIDSON, 1993). 

Outro fator relacionado com a geração de estresse durante a conversão dos 

monômeros é a temperatura. A temperatura é elevada durante o processo de 

polimerização devido a sua natureza exotérmica e a uma energia adicional das 

unidades de fotopolimerização quando são ativadas. Esse estresse térmico ocorre 



Revisão de Literatura 

Leslie Caroll Casas Apayco 

61 

entre a interface da matriz e as partículas da resina composta, por uma diferença de 

coeficiente de expansão térmico entre a matriz de polímero e as partículas de carga 

(FERRACANE, 2005). Finalmente, é provável, que a maioria do estresse seja 

gerada como resultado do fato de a resina composta estar limitada pela sua adesão 

às paredes cavitárias durante o processo de polimerização. Dessa forma, uma 

contração adicional poderia gerar uma tensão significante dentro da resina 

composta. O estresse interno gerado dentro da resina composta é transferido à 

interface dente/restauração promovendo forças de tensão na interface, já que a 

resina composta tenta contrair em direção à superfície adesiva, mas está limitada 

pela porção restante de resina composta, a qual também está unida à interface 

oposta. Assim, se a resina está aderida às paredes cavitárias, as forças de 

contração se desenvolverão, resultando em tensão na interface dente/ restauração 

que não são uniformemente distribuídas através das paredes cavitárias (KINOMOTO 

e TORII, 1998; SHONO et al., 1999). 

A força de união entre o dente e a resina composta também varia na 

superfície de união. Por isso, em áreas onde as forças de contração são maiores 

que as da união resina composta/estrutura dentária, poderá desenvolver uma fenda, 

aumentando a possibilidade de sensibilidade pós-operatória, cárie adjacente à 

restauração e microinfiltração (BRANNSTROM, 1984; EICK e WELCH, 1986; 

HICKEL et al., 2007).  

A porcentagem de fendas dentinárias em uma restauração de resina 

composta pode variar entre 14 a 54 % do total da interface, dependendo do material 

e das técnicas utilizadas (HANNIG e FRIEDRICHS, 2001). Outras conseqüências, 

além da formação de fendas, são o desenvolvimento de microfraturas de esmalte e 

dentina (KANCA e SUH, 1999) e a movimentação de cúspides (ALOMARI, 

REINHARDT e BOYER, 2001), além de descoloração marginal e cáries reincidentes, 

que levariam a diminuir o tempo de longevidade das restaurações. A tensão 

produzida dentro e ao redor da restauração pode ser liberada rapidamente pela 

deformação das paredes cavitárias circundantes à restauração. Essa tensão, 

dependendo da magnitude, pode gerar diferentes mecanismos de falhas: falha 

coesiva que ocorre dentro do mesmo material ou do dente, ou falha adesiva na 

interface. A falha adesiva pode ocorrer na interface interna, levando à formação de 
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uma fenda entre o material e a superfície dentária. (DAVIDSON, DE GEE e 

FEILZER, 1984; CIUCCHI et al., 1997). 

Diante disso para minimizar os efeitos da contração de polimerização têm 

sido desenvolvidas diversas técnicas para aliviar esse estresse que poderia 

determinar o aparecimento de fendas. Entre as inúmeras alternativas, podemos 

ressaltar o uso de materiais de forramento com baixo módulo de elasticidade e, 

conseqüente capacidade de absorver as tensões produzidas pela variação 

volumétrica nas paredes cavitárias (FERRACANE, 2005). A espessura dessa 

camada também influenciaria na redução de estresse, uma vez que quanto menor a 

espessura melhor a liberação de estresse de contração de polimerização, sendo 

aplicado idealmente em uma espessura de 0,5mm (UNTERBRINK e LIEBENBERG, 

1999).  

O módulo de elasticidade é representado por unidades de força divididas por 

área, tipicamente giganewtons por metro quadrado (GN/m2) ou gigapascals (GPa) 

(ANUSAVICE, 2005). As propriedades elásticas de um material representam uma 

propriedade importante. As forças interatômicas ou intramoleculares de um material 

são responsáveis pela propriedade de elasticidade. O módulo de elasticidade está 

diretamente relacionado à quantidade de deformação quando um material é 

submetido a forças externas (LAMBRECHTS, BRAEM e VANHERLE, 1987).  

Também podemos referir as propriedades de viscosidade, a propriedade dos 

fluidos correspondentes ao transporte microscópico de quantidade de movimento por 

difusão molecular que se apresentam no momento que se conformam. Também 

pode ser definido como o limite convencional do escoamento. Ou seja, quanto maior 

a viscosidade, menor será a velocidade em que o fluido se movimenta (CRAIG e 

POWERS, 2006).  

Dessa maneira, a utilização de base de material de baixo módulo de 

elasticidade em restaurações de resina composta pode aliviar a tensão de contração 

de polimerização nas paredes cavitárias. Materiais como resina composta do tipo 

flow, cimento de ionômero de vidro convencional e cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina podem ser utilizados como base e forramento nas 

restaurações com resina composta com essa finalidade (ATTAR, TAM e MCCOMB, 

2003; BRAGA, HILTON e FERRACANE, 2003; DE JAGER, PALLAV e FEILZER, 

2004). Porém, os materiais restauradores flow que apresentam módulo de 
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elasticidade baixo, sofrem alta contração na polimerização final, em torno de 6%, o 

que poderia indicar potencialmente altos valores de estresse na integridade da 

interface (LABELLA et al., 1999).  

O cimento de ionômero de vidro apresenta baixo módulo de elasticidade e 

efetivamente pode reduzir as tensões originadas no momento da polimerização da 

resina composta. Assim, diversos estudos têm demonstrado que as restaurações de 

resina composta com base de CIV apresentam diminuição da microfiltração e 

melhoramento da adaptação na interface dente/restauração, principalmente na área 

de dentina (KEMP-SCHOLTE e DAVIDSON, 1990; HAGGE et al., 2001). Um estudo 

realizado por Schwartz, Anderson e Pelleu (1990) demonstrou a redução da 

microinfiltração em restaurações de resina composta com base de cimento de 

ionômero de vidro comparada às restaurações de CIV e às de resina composta, 

especialmente nas margens gengivais. Consideraram que isso teria ocorrido pelo 

fato do forramento transmitir a flexão para toda a restauração.  

Em 1988, Antonucci, Mc Kinney e Stansbury modificaram o CIV, 

acrescentando monômeros resinosos ao líquido, originando um material de presa 

dual, com a reação ácido-base dos cimentos convencionais e a polimerização da 

parte resinosa. Inicialmente, foram desenvolvidos para serem utilizados como 

forramento e base de restaurações e a polimerização se dava através de uma fonte 

de luz halógena. Posteriormente, novos produtos foram desenvolvidos para serem 

utilizados também para restauração, cimentação e selamento de cicatrículas e 

fissuras, apresentando as formas de polimerização por luz e/ou química. 

O cimento de ionômero de vidro modificado por resina com a inclusão de uma 

porção resinosa HEMA proporcionou um material com melhores propriedades 

mecânicas comparado ao CIV, com controle do tempo de manipulação e de 

polimerização (WILSON, 1990; PALMER, ANSTICE e PEARSON, 1999), 

apresentando vantagens como tempo controlado de trabalho, melhor padrão de 

translucidez e melhor estética, técnica clinica menos sensível, melhoria nas 

propriedades mecânicas com valores maiores de resistência ao desgaste, à flexão, à 

compressão e à tração (MATHIS e FERRACANE, 1989; WILSON, 1990; SIDHU e 

WATSON, 1995; NICHOLSON, 1998; CEFALY et al., 2001; MITSUHASHI, 

HANAOKA e TERANAKA, 2003), mantendo as características positivas do CIV 
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convencional como liberação de flúor e adesão química às estruturas dentais 

(MATHIS e FERRACANE, 1989; WILSON, 1990; MITRA, 1991). 

O CIVMR apresenta dois mecanismos de presa: a reação ácido-base (quando 

se mistura o pó ao líquido) e a polimerização do HEMA, sendo importante que o 

endurecimento do material aconteça independentemente da reação da 

polimerização da porção resinosa (WILSON, 1990). O sistema sofre polimerização 

do monômero resinoso enquanto a reação ácido-base continua simultaneamente, 

conjugando as vantagens dos cimentos de ionômero de vidro e das resinas 

compostas (DAVIDSON e MJÖR, 1999). 

A reação ácido-base se inicia com a formação de um sal de hidrogel, que atua 

como matriz de ligação. Essa reação ocorre inicialmente com o deslocamento de 

íons, seguida da formação de matriz de hidrogel e finalmente da formação do gel de 

polissais. Na primeira etapa, a fase aquosa umedece e dissolve a camada externa 

das partículas de vidro do pó. O hidrogênio desloca os íons de cálcio e alumínio, que 

reagem inicialmente com o flúor formando fluoretos de cálcio e alumínio. Esse 

composto não é estável e se dissocia reagindo com os co-polímeros acrílicos. 

Durante essa fase, a mesma reação que ocorre entre líquido e pó ocorre entre o 

líquido e as paredes cavitárias; o hidrogênio desloca íons cálcio e fosfato que 

reagem com os grupos carboxílicos, aderindo quimicamente à estrutura dentária. Na 

segunda fase, o cálcio reage com as cadeias de poliácido e forma ligações cruzadas 

de poliacrilato de cálcio, reduzindo a mobilidade das cadeias poliméricas aquosas e 

formando a matriz de gel. Essa fase dura aproximadamente de 5 a 10 minutos após 

o início da manipulação, com o endurecimento do cimento. Na fase de gel de 

polissais, que ocorre principalmente nas primeiras 24 horas acompanhada de 

pequena expansão em condições de alta umidade, o material atinge seu 

endurecimento final (NAVARRO e PASCOTTO, 1998). 

No cimento de ionômero de vidro modificado por resina, a reação inicial de 

presa dos CIVMR ocorre simultaneamente à reação de polimerização (MITRA, 1991; 

ANDRZEJEWSKA et al., 2003). Enquanto os grupos metacrilatos são polimerizados, 

a reação ácido-base endurece e reforça a matriz formada. Nesse processo, um 

pouco de água do cimento é substituída por monômeros hidrossolúveis, tornando a 

reação ácido base mais lenta que nos CIVS convencionais (KAKABOURA, ELIADES 

e PALAGHIAS, 1996; WAN, YAP e HASTINGS, 1999). O cimento formado é 
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composto por duas matrizes inter-relacionadas: uma matriz iônica derivada da 

reação ácido-base e uma matriz polimerizada derivada de uma reação de radical 

livre.  Conseqüentemente, o ácido polialquenoico participa no processo de 

endurecimento e a quantidade de grupos carboxílicos disponíveis para a reação 

química é diminuída. O conteúdo total de água desse tipo de material é menor, para 

acomodar melhor os ingredientes polimerizáveis (SHEN, 2005). 

Em relação à adesão à dentina, Coutinho et al. em 2007, demonstraram 

através de análise em microscópio de alta resolução (força atômica e eletrônico) e 

análise de superfície química, a auto-adesividade do CIVMR. As análises indicaram 

que os ácidos policarboxílicos incluídos no CIVMR eletrostaticamente interagem com 

a hidroxiapatita. Concluíram que essa auto-adesividade poderia estar atribuída à 

união iônica à hidroxipatita ao redor do colágeno, onde permanecem fibrilas de 

colágeno expostas parcialmente, além da adesão micro-mecânica.  

O conhecimento da reação de presa e polimerização dos CIVMRs é 

importante devido ao fato de que na fase ainda plástica do material, o seu módulo de 

elasticidade é mais baixo, aumentando à medida que ele se torna rígido (TOLIDIS, 

NOBECOURT e RANDALL, 1998). 

Em 1994, Watson, Sidhu e Griffiths observaram a presença de uma camada 

rica em resina na zona de transição entre CIVMR e dentina. Essa camada foi 

posteriormente observada por Pereira et al. (1997) e foi denominada zona de 

absorção, que caracteriza-se por apresentar-se amorfa, sem presença de partículas 

e está associada à movimentação de água durante a maturação do cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina em dentina profunda que apresenta grande 

presença de umidade. A presença dessa zona determina melhor adesão e parece 

atuar relaxando as tensões provenientes da contração de polimerização (PEREIRA 

et al., 1997; SIDHU e WATSON, 1998; SIDHU, SHERRIFF e WATSON, 1999). 

A utilização do cimento de ionômero de vidro convencional e modificado por 

resina como forramento e base em restaurações de resina composta está baseada 

no potencial de liberação das tensões de contração de polimerização da resina 

composta. Isso devido ao seu baixo módulo de elasticidade e alta resiliência, como 

também por apresentarem um coeficiente de expansão térmica semelhante ao da 

estrutura dentária. Essas duas características fazem com que os índices de 

infiltração marginal das restaurações de resina composta com base de cimento de 
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ionômero de vidro sejam baixos por absorverem a tensão de contração (CHUANG et 

al., 2003; SVIZERO et al., 2005). 

Dauvillier et al. (2000) determinaram os parâmetros viscos-elásticos durante o 

endurecimento, para entender os processos de polimerização da resina composta e 

a reação de presa do cimento de ionômero de vidro convencional. Verificaram que a 

resultante do tempo de relaxamento do cimento de ionômero de vidro convencional 

permaneceu em um baixo nível durante os primeiros 15 minutos, enquanto que a 

resultante da resina aumentou consideravelmente. Concluíram que o cimento do 

ionômero de vidro é capaz de reduzir a tensão de contração por sua maior fluidez 

comparada à da resina composta.  

Kemp-Scholte e Davidson (1990) demonstraram que materiais com módulo 

de elasticidade baixo deveriam ser usados como materiais intermediários. Eles 

estudaram a absorção de tensão pelo CIVMR e estabeleceram que a solução para o 

problema de infiltração poderia ser encontrada na flexibilidade aumentada do 

sistema restaurador.  

O uso da base de cimento de ionômero de vidro convencional e modificado 

por resina tem sido recomendado por diversos autores. Tolidis, Nobecourt e Randall 

(1998), verificaram que o CIVMR utilizado como base poderia diminuir a contração 

volumétrica das próprias resinas compostas produzida durante o processo de 

polimerização. Alomari, Reinhardt e Boyer (2001) observaram uma menor formação 

de fendas em restaurações de resina composta em pré-molares (classe II) com base 

de CIVMR (VitrebondTM). Svizero et al. (2005) observaram menor incidência de 

infiltração marginal em restaurações de resina composta com base de cimento de 

ionômero de vidro convencional Ketac Bond e modificado por resina VitrebondTM.  

Atta, em 2006, concluiu que o uso de cimento de ionômero de vidro convencional ou 

modificado por resina, aplicado como base em restaurações de resina composta, 

aumentou significativamente a resistência adesiva entre a dentina e a resina 

composta nas paredes circundantes.  

Diversos fatores intrínsecos dos CIVs podem ser responsáveis por isso. A 

baixa e lenta fase de contração permite que o cimento de ionômero de vidro flua 

durante a fase pré-gel. Na fase pós-gel, sua capacidade fluida diminui e ele 

endurece lentamente. Dessa maneira, quanto maior o tempo de presa, melhor será a 

capacidade de relaxamento das tensões de contração. Por isso, os materiais 
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ativados por luz, que endurecem rapidamente, determinam maior desadaptação na 

interface que os materiais auto-ativados (WATSON, 1999). Outro fator que favorece 

o uso dos cimentos de ionômero de vidro para relaxar as tensões de contração de 

polimerização das resinas compostas é sua porosidade intrínseca, que determina a 

presença de microtrincas, vazios e bolhas permitindo a alteração de volume e forma 

durante a polimerização (DAVIDSON, 1999). 
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33    PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

 

 

Este estudo propõe-se a avaliar o efeito da polimerização da base de cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina na interface das restaurações de resina 

composta à dentina das paredes circundantes de cavidades tipo classe I, através de 

testes de microtração e observação em microscopia confocal de varredura a laser, 

testando as seguintes hipóteses nulas: 

 

1 - A técnica de fotoativação do cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina usado como base não interfere na resistência adesiva da interface 

dentina-resina composta.  

2 - A técnica de fotoativação do cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina usado como base não interfere na formação de fendas na interface 

dentina-resina composta.  
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44    MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

  

 

4.1  MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados os seguintes materiais: 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina (VitrebondTM Light Cure Glass 

Ionomer Liner/Base), uma resina composta (FiltekTM Z250 Universal Restorative®); 

um sistema adesivo (AdperTM Single Bond 2®); um ácido fosfórico a 37% 

(Condicionador Dental Gel®) e o corante fluorescente Rodamina B (Rhodamine B®) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 –  Características dos principais materiais empregados no presente estudo. 

MMaatteerriiaall   CCoommppoossiiççããoo  LLoottee  VVaall iiddaaddee  FFaabbrriiccaannttee  

VitrebondTM 

Light Cure Glass 
Ionomer Liner/Base 

 
Pó: Cristais  de 

fluoroaminosilicato  
(SiO2, AlF3, 

ZnO, SrO, criolita, NH4F, MgO and 
P2O5). 

 
Liquido: Ácido polialquenoico  
(copolímero do ácido acrílico e 

itacônico, HEMA (2- hidroxi-
etilmetacrilato), água, foto 

iniciador) 
 

 
200803 

25 
 
 

 
 

2010-12 
 
 
 

3M ESPE Dental 
Products, St. Paul/MN - 

USA 

FiltekTM Z250 
Universal 

Restorative® - Cor 
A3 

   Matriz orgânica:  
    Bis-GMA 

UDMA 
Bis-EMA 
Canforoquinona 
 
Parte inorgânica:  
Zircônia/Sílica (82% em peso, 60% 
em volume; partículas de 0,6 µm). 

7LR 2010-10 
3M ESPE Dental 

Products, St. Paul/MN - 
USA 

AdperTM Single Bond 
2® 

    Bis-GMA 
HEMA 
Diuretano dimetacrilato 
Copolímero do ácido polialcenóico 
Canforoquinona 
Água 
Etanol 
Glicerol 1.3 dimetacrilato 
sílica (5 nm; 10% em peso) 

7MJ 2010-08 
3M ESPE Dental 

Products, St. Paul/MN - 
USA 

Condicionador 
Dental Gel® 

Solução de ácido fosfórico na 
concentração de 37% em gel 922551 2011-03 

Dentsply Indústria e 
Comércio Ltda., Rio de 

Janeiro/RJ - Brasil 

Rodamina B 
(Rhodamine B®) C28H31ClN2O3 Mr 479.02 33907062 2013-06 

Sigma-Aldrich Chemie 
GmbH, Gillingham/New 

Rd – UK 



Material e Métodos 

Leslie Caroll Casas Apayco 

76 

 
Figura 1  – Cimento de ionómero de vidro modificado por resina 
VitrebondTM -3M ESPE Dental. 

 

 

                                  
Figura 2 – Condicionador 
Dental Gel® -Denstply. 

Figura 3 –  AdperTM Single 
Bond 2®- 3M ESPE Dental. 

Figura 4 –  Resina composta   
FiltekTM Z250, Cor A3 – 3M 
ESPE Dental. 

 

 

4.2  PREPARO DOS ESPÉCIMES 

 

 

4.2.1  Obtenção dos dentes humanos 

 

 

Para este estudo foram utilizados dentes terceiros molares extraídos por 

indicação odontológica. Os dentes foram obtidos nas Clínicas de Cirurgia da 
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Faculdade de Odontologia de Bauru-USP e por doações de cirurgiões-dentistas que 

atendem em consultórios particulares, mediante assinatura do termo de Doação de 

Dentes (Anexos A e B). O estudo foi realizado seguindo as normas do Comitê de 

Ética em Pesquisa da FOB-USP, sendo aprovado em 26 de Setembro de 2007 

(Ofício CEP/1172007/ FOB – Anexo C). 

Após a extração, os dentes foram limpos com curetas (Duflex 55G, SS White 

Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro/RJ – Brasil) e armanezados para evitar 

proliferação bacteriana em solução de soro fisiológico e timol a 0,1%, trocada 

semanalmente até o preparo dos espécimes.  

 

 

4.2.2 Delineamento experimental 

 

 

Os dentes foram distribuídos em 3 grupos:  

• Grupo 1  (n= 10 dentes) - restaurações com base de CIVMR fotoativada 

de acordo com as recomendações do fabricante (30s); 

• Grupo 2  (n= 10 dentes) - restaurações com aplicação do sistema adesivo 

(AdperTM Single Bond 2) sobre a base não polimerizada de CIVMR e 

fotoativação simultânea dos 2 materiais por 30s; 

• Grupo 3  (n= 10 dentes) - restaurações com base de CIVMR fotoativada 

pelo tempo determinado pelo fabricante (30s) após 60 segundos da sua 

inserção. 
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Figura 5 –  Esquema do delineamento experimental do estudo. 

 

 

4.2.3 Preparo cavitário 

 

 

Foram realizadas cavidades padronizadas (aferidas com um paquímetro 

digital Série/Código 500-144B, Mitutoyo Digimatic Caliper, Mitutoyo Sul Americana, 

Rio de Janeiro/RJ - Brasil) com as seguintes medições: 5,0 mm de extensão mésio-

distal, 3,0mm de largura vestíbulo-lingual e 4,5mm de profundidade (Figura 9 e 10) , 

utilizando-se uma broca carbide cilíndrica nº 56 (KG Sorensen Indústria e Comércio 

Ltda., Barueri/SP – Brasil) em alta rotação com abundante refrigeração spray 

ar/água (Figura 6) . O acabamento das paredes cavitárias foi realizado com a 

mesma broca girando em baixa rotação e enxada monoangulada 8/9 (SS White 

Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro/RJ - Brasil) (Figura 7 e 8).  A broca carbide foi 

substituída a cada quatro preparos confeccionados e a enxada foi afiada 

manualmente com pedra de afiação, após ser utilizada em quatro preparos. 
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Figura 6 –  Inicio do preparo 
cavitário com broca carbide 
em alta rotação. 

 

Figura 7 –  Acabamento da 
cavidade com a mesma 
broca carbide em baixa 
rotação. 

 

Figura 8 –  Acabamento 
da cavidade com enxada 
monoangulada 8/9. 
 

 

 

 

 
Figura 9 – Vista oclusal do preparo 
cavitário. Comprimento mesio-distal 
de 5,0 mm. 

Figura 10 –  Corte ao longo eixo do 
dente. Profundidade de 4,5 mm e 3,0 
mm largura no sentido vestíbulo-
lingual. 

 

 

4.2.4 Marcação do Sistema Adesivo (Adper TM Single Bond ® 2) com Rodamina B  

 

 

Para análise em microscopia confocal foi necessária a marcação do sistema 

adesivo com o corante fluorescente Rodamina B (Rhodamine B®-C28H31ClN2O3 Mr 

479.02, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Gillingham/New Rd – UK,), adicionado na 

concentração de 0,16 mg/ml. O frasco do Adper Single Bond® 2 contém 6ml do 
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produto, portanto, foram adicionados 0,96mg de Rodamina B diretamente ao frasco 

para a obtenção da concentração necessária. Essa concentração foi determinada 

baseada em um estudo que demonstrou que essa concentração não apresenta 

interferência na conversão dos monômeros, nem na cinética da reação de 

polimerização e é liberada em quantidades indetectáveis, mesmo após uma semana 

de imersão em água destilada ou óleo vegetal (D’ALPINO et al., 2006b). 

Após a inclusão do corante, o frasco foi mantido em um dispositivo de 

agitação (Mesa agitadora; Exakt HS 501 Digital, IKA Labortechnik, Wehrheim - 

Germany), por um período mínimo de 2 horas para poder garantir sua completa 

dissolução (D’ALPINO et al., 2006b). Essa operação foi realizada sempre antes de 

começar o procedimento restaurador de todos os dentes deste estudo.  

 

 
Figura 11 –  Marcação do sistema 
adesivo com Rodamina B (0,16 
mg/ml). 

 

 

4.2.5 Procedimento restaurador 

 

 

Todos os procedimentos restauradores foram realizados em ambiente com 

controle de temperatura e umidade relativa do ar. Depois dos preparos das 
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cavidades e a marcação do sistema adesivo, os dentes foram restaurados de acordo 

com os grupos. 

Nos preparos cavitários do Grupo 1 (G1), foi aplicado primeiro o CIVMR 

VitrebondTM
 manipulado na proporção pó/liquido 1,4 a 1,0 de peso, estabelecida 

pelo fabricante. A manipulação foi realizada com uma espátula de plástico (Duflex, 

SS White Artigos Dentários Ltda, Rio de Janeiro/RJ - Brasil) por 10 a 15 segundos, 

em um bloco de mistura, incluído no kit do material.  Após a manipulação, o CIVMR 

foi inserido na cavidade com uma sonda clínica (Duflex, SS White Artigos 

Dentários Ltda, Rio de Janeiro/RJ - Brasil) sobre a parede pulpar, cobrindo-a 

inteiramente, com uma espessura de 0,5mm (Figura 12) . Essa camada foi 

fotoativada com um aparelho de luz halógena EliparTM Trilight (Serie/Código 

3902924/ D-82229, Light Curing Unit ESPE St. Paul, MN, USA/400-515nm) por 30 

segundos, com uma irradiância controlada de 500 mW/cm², aferida por um 

radiômetro para luz halógena (Curing Radiometer Model 100 – Demetron Serial 

104873 Dansbury CT USA; ≈460-470 nm). Após a polimerização do CIVMR, a 

profundidade da cavidade foi novamente aferida com o auxílio de um paquímetro 

digital (Série/Código 500-144, Mitutoyo Digimatic Caliper, Mitutoyo Sul Americana, 

Rio de Janeiro/RJ - Brasil) para verificar a espessura da base (0,5mm). Em 

seguida, as paredes cavitárias foram condicionadas com ácido fosfórico 37% em 

gel por um total de 20 segundos, lavadas com “spray” ar/água abundante por 30 

segundos e secas com papel absorvente (técnica úmida) para remoção do excesso 

de umidade (Figura 13) . Aplicou-se 2 camadas do sistema adesivo marcado com 

Rodamina B, usando micro-aplicadores (Microbrush®- Microbrush Corporation 

Garfton Wi USA) (Figura 14) .  Após aplicação do adesivo, procedeu-se a 

evaporação do solvente (suave jato de ar a 20cm/10s) antes da fotoativação com o 

mesmo aparelho de luz halógena durante 20 segundos (Figura 15) . Após a 

polimerização do adesivo, a resina composta foi inserida em dois incrementos 

horizontais de aproximadamente 2 mm de espessura cada um, utilizando-se uma 

espátula para resina (Hu-Friedy® - TNPFIW3 USA). Cada incremento foi 

fotoativado por 20 segundos (Figuras 16 e 17) .  
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Figura 12 – Aplicação do CIVMR 
inserido na cavidade com uma 
sonda clinica. Fotoativação 
durante 30 segundos. 

Figura 13 – Condicionamento 
acido com acido fosfórico a 
37%. 

Figura 14 –  Aplicação do 
sistema adesivo acrescido de 
Rodamina B, em duas 
camadas. 

 

 

 

                                   
Figura 15 –  Vista oclusal da 
cavidade apos a aplicação do 
adesivo com Rodamina B. 

Figura 16 –  Inserção, com 
espátula, do primeiro incremento 
horizontal de resina composta. 
Fotoativação de cada incremento 
por 20 segundos.  

Figura 17 –  Inserção 
do segundo incremento 
de resina composta.  

 

 

Nos preparos cavitários do Grupo 2 (G2), primeiro foram condicionadas as 

paredes cavitárias com ácido fosfórico 37% em gel por um total de 20 segundos 

lavadas com “spray” ar/água abundante por 30 segundos e secas com papel 

absorvente (técnica úmida) para remoção do excesso de umidade. Em seguida, 

aplicou-se o CIVMR VitrebondTM nas mesmas condições e proporção do Grupo 1 

sobre a parede pulpar do preparo cavitário, em seguida, aplicou-se 2 camadas do 

sistema adesivo marcado com Rodamina B, nas paredes circundantes do preparo 

cavitário. Procedeu-se a evaporação do solvente (suave jato de ar a 20 cm/10s) e a 

fotoativação com o aparelho de luz halógena EliparTM Trilight durante 30 segundos 

para a polimerização do sistema adesivo e da base de CIVMR. Após a 

polimerização, a profundidade da cavidade foi novamente aferida com o auxílio de 
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um paquímetro digital para verificar a espessura da base (0,5mm). A resina 

composta foi inserida em dois incrementos horizontais de aproximadamente 2mm de 

espessura cada um, fotoativados por 20 segundos cada um. 

Nos dentes do Grupo 3 (G3), foi aplicado o CIVMR VitrebondTM nas mesmas 

condições e proporção do Grupo 1 sobre a parede pulpar do preparo cavitário, 

cobrindo-a inteiramente, com uma espessura de 0,5mm. Neste grupo, esperou-se 60 

segundos para o início da fotoativação de 30 segundos com o aparelho de luz 

halógena EliparTM Trilight. Esse retardo no tempo de fotoativação foi estabelecido 

através da realização de estudos pilotos. Após a polimerização do CIVMR, a 

profundidade da cavidade foi novamente aferida com o auxílio de um paquímetro 

digital para verificar a espessura da base (0,5mm).  Em seguida, as paredes 

cavitárias foram condicionadas com ácido fosfórico 37% em gel por 20 segundos, 

lavadas com “spray” ar/água abundante por 30 segundos e secas com papel 

absorvente (técnica úmida) para remoção do excesso de umidade. Foram aplicadas 

2 camadas do sistema adesivo marcado com Rodamina B, usando micro-

aplicadores. O solvente foi evaporado com suave jato de ar a 20 cm/10s antes da 

fotoativação com o aparelho de luz halógena Elipar TM Trilight por 20 segundos. Após 

a polimerização do adesivo, a resina composta foi inserida em dois incrementos 

horizontais de aproximadamente 2mm de espessura fotoativados por 20 segundos 

cada um.  

Após os procedimentos restaurados, os dentes foram imersos em água 

deionizada em estufa a 37oC por um período de 24 horas. 

 

 

4.2.6 Preparo dos espécimes para avaliação em micro scopia confocal 

 

 

Decorridas 24 horas da restauração, os dentes foram removidos da estufa, 

secos e fixados com cera pegajosa em um dispositivo de base cilíndrica que permitia 

a adaptação na máquina de corte seriados (IsometTM Low Speed Saw® Buehler, 

Lake Bluff - USA). Os dentes foram seccionados no sentido vestíbulo-lingual com 

disco de diamante (Extec Dia. Wafer blade 5”x.015x1/2, cód 12240 Extec Corp-

Einfeld, CT USA) em baixa velocidade sob refrigeração (Figura 18 e 19) . Deste 
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primeiro seccionamento, foram obtidas fatias com espessura média de 0,8mm 

(Figura 20) .  Uma fatia escolhida de forma aleatória foi selecionada  para análise em 

microscopia confocal (Leica TCS SPE,  Mannheim - Germany) com uma excitação a 

laser de diodo de 532 nm com a finalidade de analisar a presença de fendas na 

interface dentina/resina composta (Figura 21 e 22) . 

 

                            
Figura 18 – Dente fixado na 
placa da máquina de corte 
digital com cera pegajosa. 
Corte em sentido vestíbulo-
lingual. 

Figura 19 –  Corte do dente em 
fatias com disco diamantado em 
maquina digital de cortes seriados. 

Figura 20 –  Fatia obtida para 
análise em microscopia 
confocal. 

 

 

As fatias foram mantidas hidratadas até serem analisadas. A interface foi 

examinada até 20µm de profundidade a partir da superfície e os cortes foram 

fotografados. Para cada espécime dentário, foi analisada a interface parede cavitária 

vestibular/resina composta. A partir das imagens obtidas, sob aumento de 40x, foi 

possível avaliar a presença de fendas na interface dente/restauração. 

 

     
Figura 21 – Microscópio Confocal 
Leica TCS SPE. 

Figura 22 –  Fatia posicionada no 
microscópio confocal. 
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4.2.7 Preparo dos espécimes para o teste de microtr ação 

 

 

Após a seleção da fatia para avaliação em microscopia confocal, as fatias 

restantes foram novamente fixadas com cera pegajosa e o dispositivo acoplado à 

maquina de corte era girado a 90° para  permitir a realização do segundo 

seccionamento no sentido mesio-distal, perpendicular à interface adesiva da parede 

cavitária vestibular (Figura 23) . Dessa maneira, foram obtidos palitos com 

dimensões aproximadas de 0,8mm x 0,8mm) (Figura 24) . 

 

 

   
Figura 23 –  Corte da fatia em palitos com 
disco diamantado em máquina digital de 
corte seriado. 

Figura 24 – Palitos obtidos 
para o teste de microtração 
de 0,8 X 0,8mm. 

 

 

Para avaliação da resistência adesiva, os palitos foram fixados 

individualmente ao dispositivo de microtração Bencor multi T (Danville Engeneering, 

Danville, CA, USA) com um adesivo à base de cianocrilato (Loctite Super Bonder gel 

control, Henkel Ltda SP-Brasil), pelas extremidades, de modo a posicionar a 

interface adesiva em orientação perpendicular à força aplicada a uma velocidade 

0,5mm/min., utilizando uma célula de carga de 50N em uma máquina de ensaios 

universal EMIC (Modelo DL 500 DF No. 5775, N.serie 168 EMIC, Curitiba-Brasil) 

(Figuras 25 a 28) . Os valores obtidos foram referentes à força máxima e força de 

ruptura, expressas em Kgf, sendo o valor de força de ruptura utilizado para o cálculo 

de resistência de união. Após o teste, as porções fraturadas foram cuidadosamente 

removidas e a área transversal de união correspondente à fratura foi medida 

utilizando um paquímetro digital. O valor da área de secção transversal foi 
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transformado em cm2. A resistência de união foi calculada dividindo o valor de força 

de ruptura (Kgf) pela área (cm2) e, posteriormente, convertida em megapascales 

(Mpa). 

 

                            
Figura 25 –  Máquina de ensaios 
universal EMIC- célula de carga 
de 50N. 

Figura 26 – Dispositivo Bencor 
para microtração na Máquina de 
Ensaios Universal (EMIC). 

 

 

     
Figura 27 – Palito fixado no 
dispositivo Bencor pronto para 
teste de microtração. 

Figura 28 – Palito fixado no 
dispositivo Bencor já rompido 
após o teste de microtração. 

 

 

4.2.8 Análise do tipo de fratura 

 

 

Após a ruptura dos espécimes, as porções resultantes foram analisadas em 

um microscópio digital (200x DINO-LITEplus digital microscope, AnMo Electronics 
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Corporation, Hsinchu- China Figura 29 ) para identificar o tipo de fratura resultante 

(Figura 30) . As fraturas foram classificadas em tipo adesiva, mista ou coesiva: 

Tipo adesiva (Ta): quando a fratura ocorreu na interface adesiva; 

Tipo coesiva em dentina (Tcd): quando a fratura ocorreu no substrato dentário 

(dentina); 

Tipo coesiva em resina composta (Tcr): quando a fratura ocorreu no material 

restaurador (resina composta); 

Tipo mista (Tm): fratura adesiva e coesiva.  

 

          
Figura 29 –  Microscópio digital (200x 
DINO-LITEplus digital microscope) 
utilizado para identificar o tipo de fratura 
resultante. 

Figura 30 –  Imagem da superfície de 
área da fratura resultante obtida pelo 
DINO LITEplus. 

 

 

4.2.9 Análise estatística  

 

 

Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística para verificação 

de diferenças entre os grupos em relação à resistência adesiva, presença ou 

ausência de fendas marginais internas em função da polimerização da base de 

CIVMR. Assim mesmo foram avaliados os resultados das fraturas resultantes dos 

espécimes testados.  

As medias da resistência adesiva dos diferentes grupos (G1, G2, G3) foram 

comparadas com análise de variância a um critério (ANOVA). As imagens obtidas 

pela avaliação em microscopia confocal são apresentadas em forma qualitativa e os 

resultados da presença ou ausência de fendas foram registrados numa tabela e 

analisados pelo teste qui-quadrado, assim como os tipos de fratura resultante. A 
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comparação da resistência adesiva nos grupos com presença ou ausência de 

fendas foi realizada pelo teste t não pareado.  Em todos os testes estatísticos foi 

adotado o nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 



 

 

5 Resultados 
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55    RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 

5.1 RESISTÊNCIA ADESIVA 

 

 

A média e desvio-padrão da resistência adesiva dos grupos testados 

encontram-se na tabela 2 e gráfico 1. 

 

Tabela 2 – Aplicação do teste ANOVA a um critério para os resultados de resistência de 

união dos grupos testados contendo médias e desvios-padrão. 

 
GRUPOS 

 
N 

 
MÉDIA 

 
Dp 

 
GRUPO 1 

 

 
21 

 
14.14a 

 
6.85 

 
GRUPO 2 

 

 
25 

 
14.32a 

 
5.83 

 
GRUPO 3 

 

 
22 

 
12.79a 

 
5.26 

p= 0,644 análise de variância.  
Letras iguais, na mesma coluna, indicam semelhança estatística (a). 

 

 

A análise dos resultados permitiu verificar que as técnicas de retardamento na 

polimerização do cimento ionômero de vidro modificado por resina (CIVMR) não 

determinaram um aumento significante da resistência adesiva nas paredes 

circundantes das cavidades restauradas. (Grafico 1) . 
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Gráfico 1 –  Médias (Mpa) da resistência de adesiva dos grupos testados (G1, G2, G3). 

 

 

5.2 TIPO DE FRATURA 

 

 

Segundo o tipo de fratura, as fraturas tipo adesivas (Figura 31) , ou seja, as 

que ocorrem na interface adesiva registram valores reais, enquanto que fraturas tipo 

mistas (Figura 32) ou coesivas (Figura 33) sugerem interferências no momento do 

teste, na execução do preparo cavitário ou no preparo dos espécimes.  

 

 
Figura 31  – Fratura tipo adesiva (Ta). Imagem obtida pelo 
Dino-Lite Plus das superfícies da área de fratura do palito. 
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Figura 32  – Fratura tipo mista (Tm).  Imagem obtida pelo Dino-
Lite Plus das superfícies da área de fratura do palito. 

 

 

 

 
Figura 33  – Fratura Coesiva em Dentina (Tcd) e Fratura coesiva em Resina composta (Tcr).  
Imagens obtidas pelo Dino-Lite Plus das superfícies da área de fratura do palito. 

 

 

A relação entre ocorrência e tipo de fratura encontra-se na tabela 3 e gráfico 

2. A comparação entre grupos (G1, G2, G3), segundo o tipo de fratura, pelo teste do 

qui-quadrado (p<0,05) não mostrou diferença significante entre os grupos testados 

(p>0,05). 

 

 

 

Tcd Tcr 
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Tabela 3 –  Tipo de fratura distribuído pelos grupos (porcentagem e número de palitos). 

 
 

 

 
Gráfico 2 –  Porcentagem de espécimes dos grupos testados, segundo o 
tipo de fratura resultante. 

 

 

5.3 ANÁLISE DAS FENDAS INTERNAS AVALIADAS EM MICROSCOPIA CONFOCAL 

 

 

A Tabela 4  retrata as fendas encontradas na interface resina 

composta/dentina na parede circundante entre os grupos testados. Foi verificada a 

presença de fendas em algumas interfaces adesivas da face vestibular das 

cavidades, com exceção do Grupo 1 (Gráfico 3) . No entanto, a aplicação do teste do 

 
TIPO DE FRATURA 

% (palitos) 

 
 

GRUPO 1 

 
 

GRUPO 2 

 
 

GRUPO 3 
 

Tipo adesiva 
 

 
54.14% (12) 

 
52.00% (13) 

 
54.54% (12) 

Tipo mista 28.57% (6) 28.00 (7) 22.72% (5) 

Tipo coesiva em dentina 
 

4.76% (1) 8.00%(2) 13.63% (3) 

Tipo coesiva em resina 
composta 

 

9.52% (2) 12,00% (3) 9,09% (2) 
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qui-quadrado (p<0,05) não mostrou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (G1, G2, G3) (p>0,05). 

 

 
Tabela 4  – Fendas marginais dos grupos testados em número absoluto.  
 
GRUPOS 

 
Presença de fendas marginais  

 
GRUPO 1 (n=10) 

 

 
0 

 
GRUPO 2 (n=10) 

 

 
4 

 
GRUPO 3 (n=10) 

 

 
2 

* p = 0,082 > 0,05 

 

 

 
Gráfico 3 –  Representação gráfica em números absolutos sobre a presença ou 
ausência de fendas marginais na interface dos grupos testados. 

 

 

As imagens obtidas pelo microscópio confocal revelaram presença de fendas 

assim como também evidenciaram a penetração do adesivo acrescido com 

Rodamina B nos túbulos dentinários (‘tags” de resina).  

 

N
=1

0
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Figura 34 – Imagens obtidas pelo microscópio confocal em espécime do Grupo 1 (base de CIVMR 
fotoativada de acordo com as recomendações do fabricante -30s). 
D: Dentina; A: Adesivo; R: Resina; T: Tag de Resina. 

 

 

Na imagem da Figura 34 pode se observar a interface de um espécime do 

Grupo 1, onde não se encontrou fendas. Pode-se observar a difusão do sistema 

adesivo dentro dos túbulos dentinários (T) (“tags”). 

 

 

 
Figura 35 – Imagens obtidas pelo microscópio confocal em espécime do Grupo 2 
(aplicação do sistema adesivo sobre a base não polimerizada de CIVMR e fotoativação 
simultânea dos 2 materiais por 30s). 
D: Dentina; A: Adesivo; R: Resina; T: Tag de Resina; F: Fenda; P: Partículas de CIVMR. 
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As imagens da Figura 35 mostram a presença de fendas na interface de 

espécime do Grupo 2. Também, é possível observar a inclusão de partículas de 

CIVMR (P) dentro do sistema adesivo, uma vez que a polimerização do CIVMR foi 

realizada simultaneamente com a do sistema adesivo. 

 

  
Figura 36 – Imagens obtidas pelo microscópio confocal em espécime do Grupo 3 
(restaurações com base de CIVMR fotoativada pelo tempo determinado pelo fabricante 
(30s) após 60 segundos da sua inserção).  
D: Dentina; A: Adesivo; R: Resina; T: Tag de Resina; F: Fenda. 

 
 
Nas imagens da Figura 36, pode-se observar tanto a presença de fendas na 

interface (F), assim como a difusão do sistema adesivo dentro dos túbulos 

dentinários observadas nesse grupo (T). Também, pode-se observar a interface 

formada pelo sistema adesivo e o cimento ionômero de vidro (SC). 

A análise dos resultados não revelou associação entre presença das fendas e 

resistência adesiva entre os grupos analisados (p>0,05). 
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66    DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

  

 

6.1 DA JUSTIFICATIVA E PROPOSIÇÃO 

 

 

A integridade marginal é crucial para resultados clínicos previsíveis a longo 

prazo de restaurações adesivas diretas. A maior limitação dessas restaurações é a 

contração de polimerização, a qual pode determinar o fracasso da interface 

dente/restauração, resultando em fendas na interface (GRIFFITHS et al., 1999; 

KRAMER, LOHBAUER e FRANKENBERGER, 2000). Uma baixa qualidade marginal 

pode levar à microfiltração, sensibilidade pós-operatória, descoloração marginal e 

ocorrência de carie adjacente à restauração  (KREJCI e LUTZ, 1991; CIUCCHI et al., 

1997; IRIE, SUZUKI e WATTS, 2002; MJOR e GORDAN, 2002; PEUTZFELDT e 

ASMUSSEN, 2004; HICKEL et al., 2007).  

A tensão gerada durante a polimerização da resina composta na interface das 

restaurações com resina composta pode ser influenciada por diversos fatores 

relacionados ao material, técnica restauradora, preparo cavitário e suas respectivas 

interações (PEUTZFELDT e ASMUSSEN, 2004). Para as resinas fotoativadas, a 

contração de polimerização é um processo que se segue à fotoativação desse 

material pela aproximação das moléculas dos monômeros, criando forças que são 

transmitidas às paredes cavitárias adjacentes (PASHLEY et al., 2002). Essas 

tensões absorvidas, na maioria das vezes, são apropriadamente compensadas pelo 

comportamento viscoelástico do material restaurador ou da estrutura dentária, sem 

que haja criação de fendas marginais (DAVIDSON, 1998).  

Por outro lado, pode haver formação de fendas marginais de 10 a 15um que 

permanecem abertas, mesmo após a absorção tardia de água pela resina composta. 

Falhas adesivas podem ocorrer ainda nas paredes internas levando à formação de 

fendas entre o material restaurador e a superfície da dentina. A contração de 

polimerização tem um grande significado clínico, uma vez que induz tensões na 

interface adesiva, com possível rompimento das ligações recém-estabelecidas 

(DAVIDSON, DE GEE e FEILZER, 1984; DAVIDSON e FEILZER, 1997) e de 

determinação de fratura dos prismas de esmalte friáveis presentes no ângulo 
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cavosuperficial (TANTBIROJN et al., 2004).  Por isso, essa região tem sido 

considerada como a mais susceptível das restaurações com material resinoso. É 

possível a obtenção de uma excelente qualidade adesiva imediata e após curto 

período de tempo (INOUE et al., 2001), mas a durabilidade e estabilidade da 

interface adesiva  criada por alguns adesivos é considerada questionável  (VAN 

DIJKEN, 2000; BRACKETT, COVEY e ST GERMAIN, 2002; DE MUNCK et al., 

2005), já que nem sempre o valor da resistência adesiva imediata corresponde a 

uma longa estabilidade (DE MUNCK et al., 2005) devido à degradação através da 

interface adesiva ocorrer rapidamente (CARRILHO et al., 2005; TAY et al., 2005) 

podendo determinar sensibilidade pós-operatória e infiltração marginal.  

Devido a esses fatores é importante a adoção de estratégias na seleção do 

material e de procedimentos alternativos que possam reduzir a tensão e influenciar 

diretamente a qualidade adesiva de restaurações diretas, minimizando a formação 

de fendas marginais e melhorando o comportamento clinico das restaurações 

(HAYASHI e WILSON, 2003; SCHMIDLIN et al., 2008). 

Alguns procedimentos alternativos têm sido utilizados na intenção de reduzir 

o efeito da tensão de contração de polimerização, como a inserção de resina em 

incrementos oblíquos para controle do fator de configuração cavitária ou fator C, no 

qual a tensão gerada é proporcional à razão entre área de superfície aderida e 

área de superfície não aderida. Quanto maior o fator C, maior a competição entre a 

força de adesão à dentina e as forças de contração de polimerização, podendo 

levar ao rompimento das ligações na interface adesiva (DAVIDSON, DE GEE e 

FEILZER, 1984; FEILZER, DE GEE e DAVIDSON, 1993). Também diversas 

técnicas e módulos de fotopolimerização têm sido desenvolvidos para melhorar a 

qualidade de adaptação interna (LOSCHE, 1999; RUEGGEBERG, 1999) assim 

como o uso de uma base com materiais de baixo módulo de elasticidade ou de 

maior resiliência, com coeficiente de expansão térmico linear próximo ao das 

estruturas dentárias. 

Sendo assim, o uso de bases que permitem o relaxamento dessas tensões 

em função do seu baixo módulo de elasticidade é fator importante para diminuir a 

possibilidade de formação de fendas na interface adesiva. (KREJCI, LUTZ e 

KREJCI, 1988; MASON e FERRARI, 1994). 
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O módulo de elasticidade é uma propriedade característica de materiais 

utilizados como base, como os CIVs, propriedade que deriva das características de 

estresse e tensão de um determinado material. É indicado o uso de bases com 

material de baixo módulo de elasticidade e alto molhamento como camada 

intermediária nas restaurações com resina composta. Esse tipo de camada 

intermediária não somente absorve o estresse de contração durante a polimerização 

da resina composta, como também o estresse induzido pela carga mastigatória do 

dente restaurado (LI et al., 2006). 

O módulo de elasticidade aumenta a medida que o processo de 

polimerização se desenvolve. As resinas compostas sofrem esta grande tensão 

durante a polimerização, ocasionando fendas na interface dente-restauração, 

principalmente em cavidades com fator de configuração alto (DAUVILLIER et al., 

2000). O propósito deste estudo foi verificar se o retardamento do início da 

polimerização do CIVMR permitiria o início da reação ácido-base antes do 

endurecimento do material, alterando assim as características de viscosidade, 

mantendo o módulo de elasticidade baixo, poderia ter um efeito favorável na 

interface dentina-restauração. 

Com base nesses fundamentos que envolvem o procedimento de restauração 

com resina composta e o uso de materiais com baixo módulo de elasticidade como 

base, este trabalho teve por objetivo verificar o efeito da polimerização da base de 

cimento ionômero de vidro modificado por resina na resistência adesiva e na 

formação de fendas marginais na interface dentina/resina composta.  

 

 

6.2  DOS MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O desenvolvimento experimental deste trabalho envolveu a realização de 

cavidades extensas com alto fator de configuração cavitaria (tipo caixa), inserção de 

resina composta em dos incrementos horizontais e o uso de cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina como base. Como controle foi testado um grupo com 

fotoativação da base de CIVMR seguindo as indicações do fabricante. Uma fonte de 

variação foi a diferenciação dos momentos de fotoativação da base de cimento de 
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ionômero de vidro modificado por resina. Um grupo teve a polimerização da base 

retardada em 1 minuto após a inserção do CIVMR na cavidade e outro teve a 

fotopolimerização do CIVRM iniciada simultaneamente à fotoativação do sistema 

adesivo. Com o intuito de diminuir as fontes de variação foi utilizado apenas um tipo 

de CIVMR, um tipo de resina composta e um tipo de sistema adesivo, assim como a 

padronização dos preparos cavitários. Todos os preparos cavitários e procedimentos 

adesivos e restauradores foram realizados pelo mesmo operador. 

Muitos estudos para verificar a resistência de união têm sido desenvolvidos 

em superfícies planas, no qual o fator de configuração cavitária é baixo com apenas 

uma parede aderida. Poucos são os dados onde os valores de resistência adesiva 

são obtidos em cavidades com alto fator de configuração cavitária (NIKAIDO et al., 

2002). No entanto, com o desenvolvimento da técnica de microtração foi possível 

verificar a resistência adesiva a paredes cavitárias. Assim vários estudos, 

envolvendo a confecção de preparos cavitários, demonstraram a influência do fator 

configuração cavitária na resistência adesiva (BOUILLAGUET et al., 2001; 

NIKOLAENKO et al., 2004). 

A vantagem de realizar cavidades em vez de superfícies planas é a reprodução 

de condições de adesão similares às encontradas em situações clínicas como a 

utilização de uma broca, presença de “smear layer” não padronizada, presença de 

umidade, inclinação das paredes no momento da aplicação dos sistemas adesivos, 

enfim, diversos fatores que influenciam a qualidade de adesão e, conseqüentemente 

os valores de resistência adesiva (BOUILLAGUET et al., 2001) 

O adesivo utilizado foi o Adper Single Bond 2, composto de alto peso 

molecular, à base de água e etanol, aplicado em duas camadas. Um estudo de 

Walshaw, Tam, e McComb (2003) mostraram que a aplicação desse adesivo em 2 

camadas proporciona uma camada de adesivo uniforme. 

Os fatores determinantes da qualidade da interface dente/restauração não 

estão apenas relacionados aos procedimentos restauradores, mas também à técnica 

restauradora, principalmente se levarmos em consideração que é no momento da 

inserção e polimerização da resina que ocorre a tensão que pode levar à formação 

de fendas.  
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No presente trabalho foi escolhida a inserção de dois incrementos horizontais 

de maneira a procurar manter a relação de 5 paredes aderidas para uma parede 

livre e não ultrapassar a espessura de 2mm de resina para evitar que as camadas 

mais profundas não fossem polimerizadas pela luz. Sendo então, 0,5mm da base do 

CIVMR e duas camadas de resinas composta, dando um total de 4,5mm de 

profundidade da cavidade. Como foi referido por Li et al., em 2006, uma camada 

intermediária de 0,5mm de espessura é apropriada  para melhorar a integridade 

marginal das resinas compostas. (LI et al., 2006) 

Nikolaenko et al., em 2004, verificaram o efeito do fator de configuração 

cavitária na adesão á dentina da parede pulpar utilizando diversas técnicas de 

inserção de resina composta. Observaram que os resultados de resistência adesiva 

se mostraram superiores na técnica horizontal em comparação à técnica oblíqua ou 

vertical.  Consideraram que os incrementos de inserção permitem uma melhor 

adaptação da resina composta devido à compactação ao piso pulpar, principalmente 

por evitar vazios dentro da interface. 

O estresse residual da contração de polimerização em restaurações de 

resina composta deforma o dente. Isso pode levar ao descolamento da 

restauração, propagação de trincas no esmalte, e sensibilidade pós-operatória. 

Alomari, Reinhardt e Boyer (2001) compararam in vitro a deflexão cuspídea e a 

formação de fendas em restaurações de resina composta, aplicando como base 

resinas de baixo módulo de elasticidade e CIVMR e encontrou que as restaurações 

onde foi aplicada base de CIVMR apresentaram menor deflexão das cúspides e 

menor formação de fendas. 

Como a aplicação de uma base intermediária elástica entre o dente e a resina 

composta tem como função a absorção do estresse gerado durante a contração de 

polimerização, um material mais fluido e resilente deve ser utilizado por apresentar 

menor módulo de elasticidade que as resinas compostas. (KEMP-SCHOLTE e 

DAVIDSON, 1990; UNTERBRINK e LIEBENBERG, 1999; ALOMARI, REINHARDT e 

BOYER, 2001). O uso de materiais de base com baixo módulo de elasticidade como 

o CIVMR pode proporcionar uma homogeneidade na distribuição do estresse 

próximo à interface adesiva, aumentando a resistência adesiva e diminuindo a 

formação de fendas. (ALSTER et al., 1995).  Propriedades como a resiliência, que 

permite a dissipação da tensão gerada durante a contração de polimerização e o 
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coeficiente de expansão térmica linear próximo ao das estruturas dentárias são 

fatores que auxiliam durante a vida útil da restauração (KEMP-SCHOLTE et al.,1990; 

(VAN MEERBEEK et al., 1993). 

Os CIVMRs, além de baixo módulo de elasticidade, apresentam um 

coeficiente de expansão térmica semelhante ao da estrutura dentária. Essas duas 

características fazem com que os índices de infiltração marginal das restaurações 

com CIV sejam baixos. (CHUANG et al., 2003; SVIZERO et al., 2005) e determinam 

o uso dos CIVs como base. (DAUVILLIER, AARNTS e FEILZER, 2000).   

Neste trabalho foi utilizado o CIVMR VitrebondTM
 (3M ESPE) que tem como 

finalidade específica ser um material para base e forramento de cavidades. Esse 

material, após sua manipulação, se apresenta em uma consistência fluida, o que 

facilita sua aplicação na parede de fundo das cavidades.  

Na reação de endurecimento dos CIVMR, ocorre uma reação de presa do tipo 

ácido-base simultaneamente à polimerização do HEMA. A reação de presa inicial do 

material ocorre pela polimerização dos grupos metacrilatos. A lenta reação ácido-

base é tardiamente responsável pelo processo de maturação e resistência final 

(ANUSAVICE, 2005). Durante a primeira parte da reação de polimerização do 

cimento de ionômero de vidro modificado, ele é capaz de reduzir a contração de 

polimerização devido à sua consistência fluida. Também, durante a reação ácido-

base inicial se produzem as ligações iônicas e enlaces que permitem a adesão às 

estruturas dentárias. O estresse de contração é baixo durante os primeiros 15 

minutos de reação e pode proporcionar uma forte união às paredes da cavidade 

permanecendo estável. Nos momentos iniciais da polimerização e reação de presa, 

o módulo de elasticidade do CIVMR é mais baixo, aumentando à medida que o 

processo de polimerização se desenvolve (WILSON e MCLEAN, 1988). 

Como já foi mencionada anteriormente, a fonte de variação deste trabalho foi 

retardar o tempo de inicio da fotoativação do CIVMR por 60 segundos para 

prolongar a fase fluida e o escoamento dentro da cavidade e verificar o efeito desse 

procedimento no relaxamento das tensões de contração da resina composta nas 

paredes circundantes. 

O teste escolhido para este estudo foi o de microtração. Levando em 

consideração, a importância do mecanismo de avaliação da interface adesiva, o 
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teste de microtração foi introduzido por Sano et al., em 1994, para avaliar a força de 

adesão, módulo de elasticidade, mineralização e desmineralização da dentina.  Por 

outro lado, como o teste de microtração é realizado em espécimes com pequenas 

dimensões, pois variam de 0,5mm2 a 1,0mm2 na interface de união, há redução do 

número dos defeitos durante o teste, havendo uma distribuição mais uniforme das 

tensões (PASHLEY et al., 1999). Porém, os resultados do teste de microtração são 

influenciados pela geometria do espécime durante a aplicação da carga (VAN 

NOORT et al., 1991). O teste de microtração possibilita uma versatilidade em 

relação a outros testes, cisalhamento ou tração, propiciando avaliar regiões ímpares 

e áreas com formas irregulares. Além disso, esse teste permite melhor avaliação da 

interface adesiva de teste facilitando o diagnóstico do modo de fratura dos corpos de 

prova, tão importante na análise das falhas nas superfícies dos materiais testados, 

falhas internas do material, do substrato, da camada adesiva ou da combinação de 

falhas na interface com o material de eleição (TANUMIHARJA, BURROW e TYAS, 

2000). 

De acordo como o descrito anteriormente, vários fatores levam a variações na 

resistência adesiva observada em espécimes obtidos de um mesmo dente. Cada 

dente originou cerca de 3 a 4 fatias no sentido mésio-distal. Cada fatia permitiu a 

obtenção de um ou dois palitos da parede vestibular, sendo necessário um maior 

número de dentes para obtenção de maior homogeneidade entre os grupos para o 

teste de microtração.  

O CIVMR VitrebondTM apresenta uma consistência fluida e facilidade de 

aplicação, mas mesmo assim, em algumas regiões ocorria uma maior espessura da 

base nas extremidades mesial e distal da cavidade, que embora não afetasse o 

volume de resina composta inserida na cavidade, afetava a obtenção de palitos para 

o teste de microtração com as medidas necessárias. Também as diferentes 

espessuras de esmalte no sentido oclusal dos dentes dificultavam a obtenção de 

palitos em dentina. 

Uma fatia de cada dente foi selecionada aleatoriamente para análise em 

microscopia confocal, onde foi observada a presença de fendas marginais internas 

da interface dente/restauração.  

Em 1991, foi descrito o primeiro trabalho utilizando microscopia confocal em 

Odontologia que permite a obtenção de imagens com alta resolução em espécimes 
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de pouca espessura (WATSON, 1991). A superfície dos espécimes é produzida de 

maneira similar as obtidas no MEV, mas com as vantagens da simplicidade da 

técnica (WATSON, 1991; WATSON e BOYDE, 1991). Considerada delicada e 

complicada a metodologia de preparo dos espécimes necessária para análise em 

MEV e MET, não é necessária para microscopia confocal. Essa vantagem leva a um 

menor risco de artefatos de contração ou ressecamento e permite que o mesmo 

espécime possa ser estudado em outra técnica microscópica adicional (WATSON, 

1991; WATSON e BOYDE, 1991; PIOCH et al., 1997) . 

O uso de imagens de microscopia confocal oferece menos problemas de 

rejeição de imagens por falta de foco e melhor resolução do que a imagem 

convencional, permitindo um grande avanço nas imagens de estruturas biológicas. 

Uma vantagem adicional do princípio do confocal é que permite a visualização não 

apenas da superfície do espécime, como também de sua subsuperfície (WATSON e 

BOYDE, 1991; DIASPRO e ROBELLO, 2000). Portanto, essa metodologia oferece a 

possibilidade de obter uma imagem tridimensional, levando à correlação mais 

precisa e informativa quando comparada à análise bidimensional (WATSON e 

BOYDE, 1991; DIASPRO e ROBELLO, 2000). 

Para melhor visualização no microscópio confocal é necessária a utilização de 

corantes. Neste trabalho foi utilizado a Rodamina B na concentração de 0,16mg/ml. 

A adição de corantes fluorescentes como a Rodamina B a sistemas adesivos 

permite caracterizar a micromorfologia e a espessura da camada híbrida formada, a 

distribuição dentro da dentina, a extensão dos “tags” de resina, a espessura da 

camada adesiva e os possíveis defeitos ou alterações existentes na interface 

adesiva (WATSON, 1997; D'ALPINO et al., 2006a). 

D’Alpino, em 2005, realizou a análise da interface adesiva dentina/resina 

composta em microscopia de fluorescência e sugeriu, baseado em estudos pilotos 

prévios, a utilização do corante Rodamina B na concentração de 0,16 mg/ml. 

Segundo esse autor, essa concentração não interfere na conversão dos monômeros 

e na resistência adesiva do adesivo ao substrato, bem como fornece um sinal 

suficiente para análise em microscopia. 
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6.3 DOS RESULTADOS 

 

 

6.3.1 Da resistência adesiva 

 

 

A análise do modo de fratura dos espécimes submetidos ao teste de 

microtração evidenciou um predomínio de fratura do tipo adesiva. O modo de fratura 

é um dado importante nos teste de microtração, pois demonstra a real medida da 

resistência adesiva. Dessa maneira, as fraturas adesivas ou seja, que ocorrem na 

interface adesiva, registram valores reais, enquanto que fraturas mistas ou coesivas 

sugerem interferências no momento do teste, na execução do preparo cavitário ou 

no preparo dos espécimes (SHONO et al., 1999). 

Alomari, Reinhardt e Boyer, em 2001, e Atta, em 2006, mostraram que o uso 

de bases resilientes, como CIV e CIVMR, são capazes de melhorar a resistência 

adesiva. No presente estudo não houve a comparação de restaurações sem o uso 

de base, mas sim, a comparação entre diferentes técnicas para a obtenção do 

endurecimento do CIVMR, permitindo observar ausência de diferença 

estatisticamente significante na resistência adesiva da interface dentina/resina 

composta entre os grupos testados.  

Como foi possível verificar neste trabalho, o relaxamento das tensões de 

contração de polimerização não sofreu influencia da técnica de polimerização do 

CIVMR. A propriedade de adesão às estruturas dentárias do CIVMR por mecanismo 

de formação de ligações iônicas entre os grupos carboxílicos dos ácidos 

polialquenóico e o cálcio da hidroxiapatita e a formação de uma interface gel entre o 

CIV e as estruturas dentárias (VAN MEERBEEK et al., 1993) pode ter um papel 

importante nesse relaxamento de tensões. Também, outro fator que pode colaborar 

é o processo de reações de presa do CIVMR que continua por até 24 horas e no 

momento do procedimento adesivo restaurador, essa reação ainda não esta 

completa, conferindo a esse material uma maior capacidade de relaxamento. 

Dauvillier et al., em 2000, observaram que o CIV apresenta uma maior capacidade 

de reduzir a tensão de contração nos primeiros 15 minutos o que consideraram que 

pode ser significante na qualidade de margem das restaurações de resina composta 
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quando é utilizado como base. Portanto, podemos sugerir que o retardamento do 

início da fotoativação não melhoraria a capacidade de adesão nem melhoraria a 

resistência adesiva, porque possivelmente as propriedades físicas inerentes ao 

material seriam suficientes para obter um relaxamento nas tensões de contração de 

polimerização durante a fase inicial da reação. 

Tolidis, Nobecourt e Randall em 1998, já haviam demonstrado que o uso de 

base de CIVMR aparentemente absorvia o estresse ocasionado pela polimerização 

da resina composta. No estudo avaliaram a contração de resinas compostas 

fotopolimerizadas sem base e com uso de base utilizando CIVMR VitrebondTM.  

Observaram que o Vitrebond progressivamente incrementava sua rigidez de modulo 

flexural de 0,06 GPa durante os primeiros dois minutos a 4,3 GPa em 24 horas. 

Também observaram que o baixo módulo flexural das primeiras cadeias de 

polímeros formados resultaram em uma matriz altamente flexível no primeiro estágio 

da reação de polimerização. 

Isso também poderia estar relacionado à própria contração do CIVMR que 

ocorre proveniente da reação de polimerização dos monômeros e da reação ácido 

base, dependo do momento da ativação. Por exemplo, se a ativação da luz 

começasse 2 minutos após a mistura, a contração ocorreria somente pela reação de 

polimerização. A contração da reação ácido-base não poderia acontecer devido ao 

fato dela estar bloqueada pela cadeia polimérica. Porém, quando a fotoativação é 

retardada ou suprimida, a contração da reação ácido-base pode acontecer nesse 

período. Portanto, independente do tempo de fotoativação se iniciaria a contração 

interna do material, seja pela fotoativação imediata ou pela reação ácido-base. 

(DAVIDSON e MJÖR, 1999). Esse conceito de que a reação ácido-base não estaria 

envolvida no processo de endurecimento quando o CIVMR é fotopolimerizado foi 

reafirmada por  Wan , Yap e Hastings  em 1999. 

Todos estes fundamentos poderiam explicar os resultados semelhantes de 

resistência adesiva nos três grupos deste estudo, já que o ponto onde o CIVMR 

começa a absorver o estresse de polimerização poderia corresponder ao começo da 

conversão do ponto gel da polimerização da resina, como foi relatado por Tolidis, 

Nobecourt e Randall 1998.   
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6.3.2  Da presença ou ausência de fendas internas n a interface 

 

 

O grau de formação de fendas marginais depende de inúmeros fatores, sendo 

alguns relacionados ao paciente (ex. dente e cavidade) e outros relacionados aos 

materiais (ex. sistemas adesivos e resinas compostas) e à técnica como descrito 

anteriormente. O presente estudo mostrou que o uso de uma base de CIVMR foi 

capaz de manter uma melhor qualidade marginal, quanto à formação de fendas, 

mesmo após as técnicas de polimerização da base de cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina. 

Ratih, Palamara e Messer (2006) propuseram que o uso de uma base 

cimento de ionômero de vidro poderia parar completamente o movimento de fluidos 

logo após a restauração. Restaurações sem base apresentam uma maior formação 

de fendas comparadas a restaurações com base de CIV (HOTTA e AONO, 1994; 

CIUCCHI et al., 1997; PELIZ, DUARTE e DINELLI, 2005). 

Neste trabalho foi possível observar fendas na interface entre o sistema 

adesivo e a dentina, observadas nas imagens da microscopia confocal nos grupos 

experimentais G2 e G3. A presença de fendas nesses grupos poderia ser atribuída à 

sensibilidade e modificações da técnica restauradora com a alteração da técnica de 

polimerização da base de CIVMR. Dessa forma, a técnica com condicionamento 

prévio da parede pulpar antes da aplicação do CIVMR, a aplicação do adesivo e 

fotoativação simultâneamente desses 2 materiais determinou uma maior quantidade 

de fendas, que poderia ser atribuído à presença de partículas de CIVMR incluídas 

dentro do sistema adesivo, alterando as condições de adesão. Também, foi possível 

observar a presença de bolhas dentro do sistema adesivo utilizado, o que pode ser 

atribuído a uma falha na aplicação do material, devido a sua alta viscosidade que 

dificulta sua capacidade de molhamento fazendo que sua aplicação não seja 

uniforme em todas as áreas da cavidade, como também foi relatada por 

(HISAMATSU, ATSUTA e MATSUMURA, 2002).  

Também foi observada em alguns espécimes do Grupo 2 e Grupo 3 a 

presença de bolhas no CIVMR (Figura 37) . Segundo Tolidis, Nobecourt e Randall 

(1998), a presença de bolhas estaria relacionada a manipulação e inserção do 

CIVMR o que poderia ter introduzido um variável número de bolhas de ar o que 
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poderia afetar seu módulo flexural. Porém, a porosidade introduzida durante sua 

manipulação pode incrementar sua capacidade de escoamento incrementando 

dentro do material as áreas de superfície livre e, portanto, sua fluidez (ALSTER et 

al., 1995; TOLIDIS, NOBECOURT e RANDALL, 1998). 

 

 
Figura 37 –  Imagem obtida pelo microscópio 
confocal, onde podemos observar a presença de 
bolhas dentro do CIVMR. 

 

 

 
Figura 38 –  Imagem obtida pelo microscópio 
confocal, onde podemos observar a formação de 
trincas que atravessa a camada do CIVMR tanto 
em sentido vertical como longitudinal. 
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Também neste trabalho, observamos presença de trincas nas camadas de 

CIVMR em alguns espécimes (Figura 38) . Segundo Davidson e Mjör em 1999, esse 

achado está relacionado a sua característica de porosidade intrínseca, que 

determina a presença de microtrincas, vazios e bolhas que permite a alteração de 

volume e forma durante a polimerização. O CIV poderia modificar sua forma sem 

romper a união na interface dente/ restauração. Porém, quando existe uma 

quantidade de água suficiente disponível, o material sofre expansão higroscópica, 

fechando as fendas. Devido ao razoável longo tempo de presa algumas fendas são 

reparadas através da reação química. 

Dentro do grupo controle não foi observada a presença de fendas, sendo a 

formação de uma camada híbrida consistente e a difusão do sistema adesivo dentro 

dos túbulos dentinários (“tags” de resina). Walshaw, Tam e  McComb em 2003, 

demonstraram que o sistema adesivo Single Bond apresentou altos valores de 

resistência adesiva na interface e uma boa difusão do adesivo dentro dos túbulos da 

dentina demineralizada intertubular. 

Apesar de ter sido objetivo desse trabalho apenas verificar a influência do 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina na qualidade da interface 

adesiva dentina/resina composta, quanto à resistência adesiva e formação de 

fendas marginais internas, a análise dos resultados de todos os testes, microtração e 

microscópio confocal, permitiram observar, que não existe uma relação direta entre a 

resistência adesiva e a formação de fendas, sugerindo que não existe apenas um 

fator determinante que origine ou garanta a qualidade marginal da restauração.  

O uso de cimento de ionômero de vidro é considerado favorável devido às 

suas inúmeras vantagens, porém, ainda seriam necessários estudos para determinar 

os fatores que poderiam manter a qualidade marginal das resinas compostas, 

afetadas pela contração de polimerização com o objetivo de obter maior longevidade 

e melhor desempenho clínico das restaurações de resina composta. 



 

 



 

 

  

7 Conclusões 



 

 



Conclusões 

Leslie Caroll Casas Apayco 

117 

77  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

  

 

Após análise estatística dos resultados, pode-se concluir que: 

1. A técnica de fotoativação do cimento de ionómero de vidro modificado por 

resina usado como base não interfere na resistência adesiva da interface 

dentina-resina composta. 
 

2. Não houve diferença na formação de fendas na interface dentina-resina 

composta nos diferentes grupos testados. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEESS  

 

 

APÊNDICE A –  Comparação entre os grupos 1, 2 e 3 (ANOVA a um critério 

p>0,05) – Media, dp. 

 
Means (dados.sta)
1 Dependent Variable

GRUPOS media dp Valid N
G1 14.14 6.85 21
G2 14.32 5.83 25
G3 12.79 5.26 22

Analise de variância a um critério

Summary of all Effects; design: (dados.sta)
GRUPO

df MS df MS
Effect Effect Error Error F p-level

1 2 15.74857 63 35.57807 0.442648 0.644 não significante  
 
 
 
 
 
APÊNDICE B – Tipo de Fratura: Frequência de tipo de fratura resultante nos 

diferentes grupos. 

 
2-Way Summary Table: Observed Frequencies (dados.sta)

Marked cells have counts > 10
Row

GRUPOS TCD TA TM TCR Totals
G_1:1 1 12 6 2 21
Row % 4.76% 54.14% 28.57% 9.52%
G_1:2 2 13 7 3 25
Row % 8.00% 52.00% 28.00% 12,00%
G_1:3 3 12 5 2 22
Row % 13.63% 54.54% 22.72% 9,09%
Totals 6 37 18 7 68

 
 

Statistics: GRUPO(3) x TIPO_DE(4) (dados.sta)
Teste do qui-quadrado

Chi-square df p
Pearson Chi-square 5.275354 df=8 p=0,72778 não significante  
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APÊNDICE C – Teste das Fendas.  

 

Aplicação do teste do qui-quadrado (p<0,05) para as variáveis qualitativas 

presença ou ausência de fendas marginais. 

 

 

 
 

 
 

 

Teste do qui-quadrado
Chi-square df p

Pearson Chi-square 5 df=2 p=0,082 não significante  
 
 
 
 
 
APÊNDICE D – Teste de t não pareado para comparação de resistência adesiva em 

relação aos grupos que apresentavam presença ou ausência de 

fendas.   

 

Grupo p level 

Grupo 1 Não fendas 

Grupo 2 0,8562 

Grupo 3 0,9524 
 
 

Grupos  (n=10) Ausência Presença 

Grupo 1 10 0 

Grupo 2 6 4 

Grupo 3 8 2 
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AANNEEXXOOSS  

 

 

ANEXO A – Carta de Doação de Dentes Humanos por Cirurgiões-Dentistas. 

 

 
 
 



Anexos 

Leslie Caroll Casas Apayco 

140 

ANEXO B – Instrumento de doação de dentes. 
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ANEXO C – Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Bauru-USP, sob processo no 117/2007. 
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ANEXO D – Aprovação final do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, sob processo no 117/2007. 
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